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ANEXO III- DOS CONTEÚDOS 
 

ESCOLARIDADE – NIVEL FUNDAMENTAL COMPLETO 

CONTEÚDOS COMUNS A TODOS OS EMPREGOS DO NIVEL FUNDAMENTAL 
COMPLETO 

PROGRAMA DE LÍNGUA PORTUGUESA: Leitura e interpretação de textos; Ortoépia, 
prosódia; Ortografia (atualizada conforme as regras do novo Acordo Ortográfico); 
Pontuação; Divisão silábica; Acentuação tônica e gráfica (atualizada conforme as regras 
do novo Acordo Ortográfico); Semântica: denotação e conotação; sinônimos, antônimos, 
parônimos e homônimos; ambiguidade; Classes de palavras: identificação e flexões; 
Sintaxe: termos das orações; orações coordenadas e subordinadas; Concordância verbal 
e nominal; Regência verbal e nominal; Crase; Colocação pronominal.  

PROGRAMA DE MATEMÁTICA: Conjuntos: Determinação de conjuntos. Relações de 
pertinência e inclusão. Igualdade de conjuntos. Partição de conjuntos. Operações com 
conjuntos (união, intersecção, diferença e complementar). Sistemas de Numeração. 
Números Naturais: Conceito. Operações com números naturais (adição, subtração, 
multiplicação, divisão, potenciação e raiz quadrada). Problemas de contagem. 
Expressões numéricas com números naturais. Múltiplos e Divisores (Sequências, divisor 
ou fator, fatoração, critérios de divisibilidade, fatoração completa.). Números primos. 
Decomposição em fatores primos. MDC E MMC. Problemas envolvendo números 
naturais. Números Inteiros: Conceito. Ordenação. Comparação. Módulo. Operações 
com números inteiros (adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e raiz 
quadrada). Expressões numéricas com números inteiros. Problemas envolvendo 
números inteiros. Números Racionais: Conceito. Frações e números decimais. Dízimas 
periódicas simples e compostas. Equivalência. Ordenação. Comparação. Operações 
(adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e raiz quadrada). Expressões 
numéricas com números racionais. Problemas envolvendo números racionais. Números 
Irracionais. Números Reais: Conceito. Representações na reta. Operações (adição, 
subtração, multiplicação, divisão, potenciação e raiz quadrada). Expressões numéricas 
com números reais. Problemas envolvendo números reais. Potências de 10 e Notação 
Científica. Razões e Proporções. Porcentagem. Juros. Noções de estatísticas e 
probabilidade. Gráficos e tabelas para tratamento da informação. Possibilidades e 
chances. Lógica: Quantificadores. Sentenças e Proposições. Equivalência de 
proposições. Proposições condicionais e bicondicionais. O uso dos conectivos, a 
negação, a conjunção e a disjunção. Grandezas e Medidas: Comprimento, área, volume, 
capacidade, massa e tempo. Equações de 1° e 2° graus: Resoluções de equações. 
Resoluções de problemas envolvendo equações. Sistemas de equações e inequações. 
Funções: A noção de função. A função como relação entre dois conjuntos. Domínio e 
imagem de uma função. Função de 1° e 2° graus: Conceito. Gráficos. Zeros ou raízes. 
Análise dos gráficos. Domínio e Imagem. Cálculo Algébrico: Fatoração. Expressões 
algébricas. Valor numérico. Produtos Notáveis. Simplificação de frações algébricas. MMC 
e MDC. Polinômios e suas operações. Geometria Plana: Noções Fundamentais. 
Ângulos. Polígonos. Perímetro. Áreas das principais figuras planas. Congruência. 
Semelhança. Relações Métricas e Razões Trigonométricas de um Triângulo Retângulo. 
Círculo e Circunferência (comprimento da circunferência e de arcos. Área de círculo), 
Raciocínio lógico. 

 

CONTEÚDOS ESPECIFICOS DOS EMPREGOS DO FUNDAMENTAL COMPLETO 
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MOTORISTA: Regras de relações humanas adequadas ao trabalho. Legislação de 
trânsito: regras gerais de circulação. Regra de ultrapassagem. Regra de mudança de 
direção. Regra de preferência. Velocidade permitida. Classificação das vias deveres e 
proibições. Infrações básicas para a apreensão de documentos de habilitação de acordo 
com o Código de Trânsito Brasileiro. Infrações básicas para a cassação de documentos 
de habilitação. Principais crimes e contravenções de trânsito. Conhecimento de sinais 
sonoros e gestos de agente autoridade de trânsito. Tipos de sinalização; placas de 
regulamentação; advertência e indicação; sinais luminosos; Conhecimento de defeitos 
simples do motor. Procedimentos corretos para economizar combustível. Cuidados 
necessários para conservar o veículo em boas condições mecânicas. Conhecimento 
básico sobre sistema de freios. Defeitos simples do sistema elétrico. Porte de documentos 
obrigatórios do veículo e do condutor; Conhecimento de regras de hierarquias no serviço 
público municipal; atitudes no serviço; regras básicas de comportamento profissional para 
o trato diário com o público interno e externo e colegas de trabalho; Segurança do trabalho 
e prevenção de acidentes e incêndio. Código de Trânsito Brasileiro; Resoluções, 
Deliberações, Portarias e demais Leis expedidas pelos órgãos componentes do Sistema 
Nacional de Trânsito. Direção Defensiva. Noções de mecânica de autos. Manutenção e 
Limpeza de veículos. Noções de procedimentos de Primeiros Socorros. Outras questões 
que abordem situações, procedimentos e conhecimentos específicos do cargo a ser 
exercido. Ética no serviço público. Sugestões Bibliográficas: Código de Trânsito Brasileiro 
e suas Alterações. Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito – Volumes I e II. Manuais 
e Apostilas sobre o Novo Código de Trânsito. Noções de Primeiros Socorros no Trânsito 
Brasileiro. Educação no Trânsito - A Nova Legislação - Edição 2002. Manuais e Normas 
de Condução e Manutenção de Veículos. Código de Transito Brasileiro e suas alterações; 
Resoluções do CONTRAN 160 e 168. 
http://www.denatran.gov.brhttp://www.denatran.gov.br/download/Resolucoes/RESOLUC
AO_CONTRAN_168.pdf 
http://www.denatran.gov.br/download/Resolucoes/RESOLUCAO_CONTRAN_160.pdf 
 
 
ELETRICISTA: Grandezas Elétricas. Sistema Internacional de Unidades. Circuitos 
Elétricos de Corrente Contínua. Lei de Ohm. Associação série, paralela e mista de 
resistores. Potência e energia. Leis de Kirchhoff para as tensões e correntes. Resolução 
de circuitos em corrente contínua. Circuitos Monofásicos de Corrente Alternada. Corrente 
e Tensão senoidais. Valor de Pico. Valor Eficaz. Reatância Indutiva e Capacitiva. 
Impedância. Notação Fasorial. Resolução de circuitos em corrente alternada. Potência 
Ativa, Reativa e Aparente. Fator de Potência e Correção de Fator de Potência. Medidas 
Elétricas. Circuitos Trifásicos. Ligação delta e estrela. Resolução de circuitos trifásicos. 
Potência trifásica. Medida de potência trifásica. Diodos semicondutores. Diodo em 
corrente contínua.  Diodo em corrente alternada: retificadores monofásicos. Eletrônica 
Digital: Funções e Portas Lógicas. Circuitos Combinacionais. Máquinas Elétricas: 
Transformadores e Motores Trifásicos de Indução. Transformadores especiais: 
Transformador de Potencial (TP) e Transformador de Corrente (TC). Instalações elétricas 
prediais e industriais. Dispositivos de Proteção e Controle. Acionamentos e Comandos 
elétricos. Partida de motores elétricos de indução. Sistemas de Aterramento. Materiais e 
Equipamentos elétricos. NR 10 - Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade. 
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ESCOLARIDADE - NÍVEL MÉDIO 

CONTEÚDOS COMUNS A TODOS OS EMPREGOS DO NIVEL MÉDIO 

PROGRAMA DE LÍNGUA PORTUGUESA: Leitura e interpretação de texto. Variações 
linguísticas. Funções da linguagem. Tipos e gêneros de texto. Coesão e coerência 
textuais. Ortografia (atualizada conforme as regras do novo Acordo Ortográfico): emprego 
de letras; uso de maiúsculas e minúsculas; acentuação tônica e gráfica; pontuação. 
Fonologia/ fonética: letra/fonema; encontros vocálicos, consonantais e dígrafos. 
Morfologia: elementos mórficos e processos de formação de palavras; classes de 
palavras. Sintaxe: termos das orações; orações coordenadas e subordinadas; 
concordância nominal e verbal; regência nominal e verbal; crase. Semântica: denotação, 
conotação; sinonímia, antonímia, homonímia e paronímia; polissemia e ambiguidade. 
Figuras de linguagem. 

PROGRAMA DE MATEMÁTICA: Números naturais, inteiros, racionais, irracionais, reais 
e complexos; Sistema de medidas legais; Sistema monetário brasileiro; Razão e 
Proporção; Grandezas diretamente e inversamente proporcionais; Regra de três simples 
e composta; Porcentagem; Juros simples e compostos; Potenciação; Raciocínio lógico; 
Sequências; Progressões aritméticas e geométricas; Análise combinatória; 
Probabilidade; Resolução de situações problemas; Cálculo de áreas e volumes. 

 
SUS: LEI Nº 8.080, DE 19 DE SETEMBRO DE 1990.LEI Nº 8.142, DE 28 DE DEZEMBRO 
DE 1990. Organização dos serviços de saúde no Brasil: Sistema Único de Saúde – 
Princípios e diretrizes, controle social; Indicadores de saúde; Sistema de notificação e de 
vigilância epidemiológica e sanitária; Endemias/epidemias: Situação atual, medidas de 
controle e tratamento; Planejamento e programação local de saúde, Distritos Sanitário, 
enfoque estratégico, História das Políticas de Saúde no Brasil; A Reforma Sanitária e a 
Construção do SUS; O Sistema Único de Saúde; Princípios e Base Legal do SUS; 
Orçamento da Seguridade Social e Formas de Financiamento do Setor; O papel das 
Normas Operacionais Básicas no Processo de Descentralização e Regionalização; 
Organização da Média e Alta Complexidade; Organização da Atenção Hospitalar; 
Principais Características dos Subsistemas Públicos e Privados que Integram o SUS; 
Setor Privado: Histórias, Modalidades e Formação; História da Epidemiologia; História 
Natural e Prevenção de Doenças; Epidemiologia das Doenças Crônicas não 
Transmissíveis; Vigilância Epidemiológica, Sanitária e Ambiental; Indicadores de Saúde; 
Bioestatística; Medidas de Posição/ Dispersão; Noções de Probabilidade; Testes 
Diagnósticos; Noções de Amostragem; Testes de Hipóteses; Saúde da Família. 

 
CONTEÚDOS ESPECÍFICOS DO NÍVEL MÉDIO 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO: Conhecimentos sobre princípios básicos de 
informática, incluindo hardware, impressoras, scanners e multifuncionais. 
Conhecimento básico sobre Segurança da Informação. Conceitos básicos 
relacionados ao ambiente Windows 7, 8, 10 e suas funcionalidades: ícones, atalhos de 
teclado, janelas, arquivos, pastas, programas, aplicativos Microsoft Office 2010 e 2016. 
Conceitos básicos de Internet e Intranet e utilização de navegadores: browsers, correio 
eletrônico, sites de busca e pesquisa, grupos de discussão procedimentos e 
ferramentas de segurança aplicáveis a redes e na internet. Conceitos básicos de 
tarefas e procedimentos de informática: armazenamento de dados e realização de 
cópia de segurança (backup), organização e gerenciamento de arquivos, pastas e 
programas, proteção de equipamentos e de sistemas de informática. Redes de 
computadores e Internet: conceitos básicos, serviços, protocolos, aplicativos, 
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navegadores, mecanismos de buscas, acesso e compartilhamento de dados e 
recursos, intranet e extranet, ferramentas de comunicação, redes sociais, cloud 
computing. Virtualização, backup e segurança: políticas, técnicas e ferramentas. 
Malwares: tipos, segurança e prevenções. Invasão e outras ameaças. 

 

AUXILIAR DE SÁUDE BUCAL: Auxiliar de Saúde Bucal e suas funções no consultório 
odontológico; anatomofisiologia básica; materiais, instrumentais e técnicas de 
instrumentação, aspiração e isolamento do campo operatório; Noções de: dentística, 
periodontia, radiologia, prótese, odontopediatria e endodontia. Noções de: anatomia 
bucal, promoção e prevenção em saúde bucal, instrumentação, higiene e limpeza, 
manutenção do equipamento, desinfecção e esterilização de materiais e instrumentos, 
biossegurança, organização da agenda e gerenciamento dos insumos necessários para 
o funcionamento do consultório odontológico. Cimentos e bases protetoras; materiais 
restauradores plásticos diretos; materiais para moldagem; instrumentos operatórios; 
métodos de utilização do flúor tópico e sistêmico; dieta, nutrição e cárie dentária. 
 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM: Fundamentos de Enfermagem: Noções básicas de 
saúde e doença, ações de enfermagem com relação à aferição de sinais vitais, realização 
de curativo, cuidado com a higiene, conforto e segurança ao paciente, preparo do 
paciente para exames, organização da unidade do paciente, administração de 
medicamentos por via oral, venosa, intramuscular, sub cutânea, ocular, nasal, retal, 
otológica. Biossegurança. Enfermagem Médico-Cirúrgica: Assistência de enfermagem 
a pacientes portadores de afecção cardiovascular, respiratória, digestiva, endócrina, 
renal, neurológica e hematológica. Assistência de enfermagem ao paciente cirúrgico no 
pré, trans e pós-operatório. Prevenção e controle de infecção hospitalar. Assistência de 
enfermagem a pacientes em situação de urgência. Enfermagem Materno-Infantil: 
Assistência de enfermagem à mulher no ciclo vital (gestante, parturiente e puerpério), no 
parto normal e de risco e ao recém nascido normal e de risco. Assistência à criança nas 
fases de lactente, pré-escolar, escolar e adolescente no seu desenvolvimento. 
Enfermagem em Saúde Pública: Noções de epidemiologia, cadeia epidemiológica, 
vigilância epidemiológica, indicadores de saúde, atenção primária em saúde. Assistência 
de enfermagem na prevenção e controle de doenças infecto-parasitárias, crônico-
degenerativas e processo de reabilitação. Programa Nacional de Imunização. Programa 
de Assistência à Saúde da Mulher, Criança e do Trabalhador. Enfermagem em Saúde 
Mental: Integração da assistência de enfermagem às novas políticas públicas de atenção 
à saúde mental da criança e adultos. Exercício profissional de enfermagem: ética e 
legislação aplicada à enfermagem. Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, 
Resolução COFEN nº 311/2007. COFEN – Lei nº 7.498, de 25 de junho de 1986. 
COFEN – Decreto nº 94.406, de 08 de junho de 1987. 
 

ESCOLARIDADE - NÍVEL SUPERIOR 

CONTEÚDO COMUM A TODOS OS EMPREGOS DO NIVEL SUPERIOR 

 

PROGRAMA DE LÍNGUA PORTUGUESA: A Comunicação: linguagem, texto e discurso; 
o texto, contexto e a construção dos sentidos; Coesão e coerência textuais; 
Intertextualidade e polifonia; A Língua: norma culta e variedades linguísticas; dialetos e 
registros, gíria; Língua padrão: ortografia, acentuação e pontuação; Semântica: 
denotação e conotação; figuras de linguagem; sinonímia, antonímia, homonímia, 
paronímia; polissemia e ambiguidade; Morfologia: estrutura e processos de formação de 
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palavras; classes de palavras: flexões, emprego e valores semânticos, com ênfase em 
verbos, pronomes, conjunções e preposições; Sintaxe: Termos e Orações coordenadas 
e subordinadas; concordância nominal e verbal; regência nominal e verbal; crase; sintaxe 
de colocação. 

SUS: LEI Nº 8.080, DE 19 DE SETEMBRO DE 1990.LEI Nº 8.142, DE 28 DE DEZEMBRO 
DE 1990. Organização dos serviços de saúde no Brasil: Sistema Único de Saúde – 
Princípios e diretrizes, controle social; Indicadores de saúde; Sistema de notificação e de 
vigilância epidemiológica e sanitária; Endemias/epidemias: Situação atual, medidas de 
controle e tratamento; Planejamento e programação local de saúde, Distritos Sanitário, 
enfoque estratégico, História das Políticas de Saúde no Brasil; A Reforma Sanitária e a 
Construção do SUS; O Sistema Único de Saúde; Princípios e Base Legal do SUS; 
Orçamento da Seguridade Social e Formas de Financiamento do Setor; O papel das 
Normas Operacionais Básicas no Processo de Descentralização e Regionalização; 
Organização da Média e Alta Complexidade; Organização da Atenção Hospitalar; 
Principais Características dos Subsistemas Públicos e Privados que Integram o SUS; 
Setor Privado: Histórias, Modalidades e Formação; História da Epidemiologia; História 
Natural e Prevenção de Doenças; Epidemiologia das Doenças Crônicas não 
Transmissíveis; Vigilância Epidemiológica, Sanitária e Ambiental; Indicadores de Saúde; 
Bioestatística; Medidas de Posição/ Dispersão; Noções de Probabilidade; Testes 
Diagnósticos; Noções de Amostragem; Testes de Hipóteses; Saúde da Família. 

 
 

CONTEÚDOS ESPECÍFICOS DO NIVEL SUPERIOR  

 

ASSISTENTE SOCIAL NASF: Matrizes teórico-metodológicas e a incidência histórica 
sobre o Serviço Social: positivismo, fenomenologia, materialismo histórico. O Serviço 
Social e a questão da ideologia: fundamentos históricos e perspectivas atuais. A 
polêmica sobre a questão do trabalho e o Serviço Social: a categoria da práxis como 
referência. O Serviço Social e Solidariedade, destacando o Trabalho Voluntário, a 
Filantropia e o Cooperativismo como estratégias. Serviço Social e movimento social: 
fundamentos teórico- metodológicos; desafios históricos e construção de alternativas 
no processo de desenvolvimento do capitalismo mundial. Fundamentos histórico-
conceituais das Políticas Sociais: Justiça, Equidade, Direito e Cidadania. 
Descentralização, participação e controle social nas políticas sociais brasileiras. 
Corporativismo e clientelismo no processo de formação das políticas sociais  
brasileiras. O desenvolvimento histórico das políticas sociais no Brasil. As políticas 
sociais brasileiras no atual contexto de transformações do Capitalismo. O urbano e o 
rural no Brasil: possibilidades e limites das intervenções públicas. O Processo Gestão 
das Políticas Sociais e os sujeitos sociais envolvidos. A nova configuração do mundo 
do trabalho e o trabalho profissional do Assistente Social nas Instituições Públicas. A 
questão da Seguridade Social no Brasil e o trabalho profissional do Assistente Social. 
A prevalência dos programas de transferência de renda no contexto das políticas 
sociais brasileiras. Políticas voltadas para as questões de gênero, etnia, cultura e 
geração e o trabalho profissional do Assistente Social. Políticas de educação no Brasil 
e o trabalho profissional do Assistente Social. Políticas de Habitação no Brasil e 
trabalho profissional do Assistente Social. O Código de Ética Profissional do Serviço 
Social contextualizado. Sistema Único de Saúde (SUS): conceitos, fundamentação 
legal, princípios, diretrizes e articulação com serviços de saúde. 
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EDUCADOR FÍSICO NASF – Evolução histórica, legislação e objetivos gerais da 
Educação Física. A relação teoria e prática na Educação Física. Educação Física e 
lazer. Pedagogia da cooperação: jogos cooperativos. Corporeidade. Organização de 
eventos esportivos. Noções básicas de Biomecânica e Cinesiologia. Avaliação no 
contexto da atividade física e do esporte: medidas antropométricas e testes físicos. 
Treinamento desportivo: conceitos e definições; capacidades físicas; princípios do 
treinamento esportivo e periodização. Conceitos de atividade física, exercício físico, 
aptidão física e saúde. Exercício físico: riscos e benefícios à saúde na formação de 
crianças, jovens e adultos. Nutrição e atividade física. Primeiros Socorros. 
Comportamento motor: Desenvolvimento motor; Controle motor; Aprendizagem 
motora. Psicologia da aprendizagem, do desenvolvimento e do esporte. Regras, 
aspectos técnicos e táticos dos esportes: atletismo, natação, futebol de campo, futsal, 
basquetebol, voleibol, handebol e esportes com bastões e raquetes. Esportes 
adaptados. Jogos e brincadeiras. Lutas: fundamentos, regras, classificação e tipos. 
Danças: brasileiras; urbanas; eruditas e danças e coreografias associadas a 
manifestações musicais. Ginásticas: de manutenção de saúde, aeróbica, localizada e 
musculação; de preparação e aperfeiçoamento para a dança; esportes, jogos e lutas; 
ginástica olímpica e rítmica desportiva. Sistema Único de Saúde (SUS): conceitos, 
fundamentação legal, princípios, diretrizes e articulação com serviços de saúde. 

 
 
ENFERMEIRO 20h: Fundamentos da Prática de Enfermagem: Sinais Vitais; Avaliação 
de Saúde e Exame Físico; Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE - 
legislação); Administração de medicamentos e preparo de soluções; Integridade da pele 
e cuidados de feridas; Exercício Profissional de Enfermagem: legislação aplicada à 
Enfermagem; Assistência de enfermagem a o cliente adulto e idoso portador de afecção 
cardiovascular, respiratória, digestiva, endócrina, renal, neurológica, hematológica e 
genito-urinária; Assistência de enfermagem a paciente cirúrgico no pré-trans e pós-
operatório; Assistência de enfermagem a paciente em situação de urgência e 
emergência; Enfermagem em Saúde Pública. Epidemiologia; Doenças infecciosas e 
Parasitárias; Enfermagem em Psiquiatria; Política Nacional de Saúde Mental (legislação) 
Rede de Atenção Psicossocial (legislação); Centros de Atenção Psicossocial (legislação); 
Programa Nacional de Imunização; Calendário Nacional de Vacinação (legislação – 
2013); Sistema Único de Saúde (Lei n. 8080/1990 e 8142/1990); Biossegurança; Norma 
Regulamentadora 32; Prevenção e Controle de Infecção. Central de Esterilização; Saúde 
da Mulher – Política Nacional; Saúde do Homem – Política Nacional; Saúde da Criança; 
Saúde do Adolescente e do Jovem; Saúde do Idoso; Pessoas com necessidades 
especiais; Política Nacional de Humanização (documento base); Gestão em 
Enfermagem; 
 
ENFERMEIRO 40H: Administração em Enfermagem. Fundamentos de Enfermagem. 
Enfermagem Médico-Cirúrgica e Materno-Infantil. Enfermagem no Programa de 
Assistência ao Adulto e Idoso. Assistência de Enfermagem em Centro Cirúrgico e Central 
de Material. Cuidados de Enfermagem em atendimento pré-hospitalar em emergências 
cardiovasculares, respiratórias, metabólicas, ginecológicas, obstétricas, psiquiátricas, 
pediatras e no trauma. Assistência de Enfermagem em doenças transmissíveis. Vigilância 
Epidemiológica. Farmacologia em Enfermagem. Saneamento Básico. Políticas de Saúde 
Pública: Evolução das políticas de saúde no Brasil. Participação popular e controle social. 
A organização social e comunitária. O Conselho de Saúde. Organização e legislação do 
Sistema Único de Saúde. Equipe de programa de saúde da família. Ética em Saúde. 
Sistema Único de Saúde (SUS): conceitos, fundamentação legal, princípios, diretrizes e 
articulação com serviços de saúde. 
 



 
 
 

 

37 
 

FARMACÊUTICO: Central de Abastecimento Farmacêutico: organização de 
almoxarifados, avaliação da área física e condições adequadas de armazenamento. 
Controle de estoques de medicamentos e material de consumo. Padronização dos 
itens de consumo; sistema de compra; sistema de dispensação de medicamentos e 
materiais de consumo; sistema de distribuição de medicamentos. Comissão de 
Farmácia e Terapêutica. Farmácia hospitalar: estrutura, conceito, objetivos, 
manipulação de fórmulas oficiais e magistrais, controle de qualidade, métodos de 
esterilização; Misturas intravenosas, nutrição parenteral. Controle de qualidade dos 
produtos farmacêuticos – métodos físicos, químicos, físico-químicos, biológicos e 
microbiológicos. Farmacoepidemiologia. Farmacologia clínica e terapêutica; vias de 
administração, absorção, metabolismo, biotransformação e eliminação. 
Farmacodependência e Farmacovigilância. Serviços/centros de informação de 
medicamentos. Participação do Farmacêutico dentro da Comissão de Controle de 
Infecção Hospitalar. Legislação Farmacêutica: Portarias MS 3.916, de 30/10/1998; 
2.616, de 12/05/1998; 344, 12/05/1998; Lei 6.360, de 23/09/1976; Código de Ética 
Farmacêutica (Resolução CFF 596, de 21/02/2014); Resoluções do CFF 579, 
26/07/2013; 300, de 30/01/1997; 308, de 02/05/1997. Organização dos serviços de 
saúde no Brasil. Organização e princípios do SUS, Constituição Federal artigos 196 a 
200. Sistema Único de Saúde (SUS): conceitos, fundamentação legal, princípios, 
diretrizes e articulação com serviços de saúde. 

 

FISIOTERAPEUTA NASF: Conhecimentos básicos: anatomia, fisiologia, histologia, 
bioquímica, neuroanatomia e patologia. Conhecimentos em anatomofisiopatologia das 
alterações musculoesqueléticas, neurológicas e mentais, cardiorrespiratórias, 
angiológicas e pediátricas. Fundamentos de Fisioterapia. Técnicas básicas em: 
cinesioterapia motora, manipulações, cinesioterapia respiratória, fisioterapia 
respiratória em UTI. Técnicas preventivas nas: alterações musculoesqueléticas, 
prevenção de escaras de decúbito, complicações do aparelho respiratório. Técnicas 
de treinamento em locomoção e de ambulação. Técnicas específicas para a área 
ambulatorial: conhecimentos básicos em eletro, foto e termoterapia. Conhecimentos 
básicos em mecanoterapia e em métodos e técnicas cinesioterápicas que promovam 
a reeducação funcional. Fisioterapia nos diferentes aspectos clínicos e cirúrgicos. 
Atendimento nas fases pré e pós-operatórias nas diversas patologias. Ortopedia e 
traumatologia - pacientes submetidos à tração transesquelética, osteossínteses e 
fixadores externos, amputações e alterações neurológicas periféricas. Clínica médica 
– pacientes com alterações cardiorrespiratórias, metabólicas, infectocontagiosas, com 
sequelas ou não. Neurocirurgia e Neuroclínica – pacientes com alterações de 
consciência ou não, submetidos a tratamento clínico, pré ou pós-operatórios de 
patologias neurológicas, sequelados ou não, com vários graus de acometimento. 
Pediatria: pacientes com alterações respiratórias, motoras ou metabólicas decorrentes 
de afecções cirúrgicas, neurológicas, ortopédicas e outros. Clínica cirúrgica: pacientes 
em pré ou pós-operatórios de cirurgias abdominais ou torácicas com alterações 
respiratórias ou não. Sistema Único de Saúde (SUS): conceitos, fundamentação legal, 
princípios, diretrizes e articulação com serviços de saúde. 

 

FONOAUDIÓLOGO NASF: Neuroanatomofisiologia da fala, fonoarticulação, 
deglutição e audição. Fala e linguagem oral e escrita: desenvolvimento (etapas e 
aspectos). Distúrbios (desenvolvimentais, adquiridos, neurológicos, estruturais). 
Avaliação e terapia. Voz: distúrbios (funcionais, organofuncionais, orgânicos, 
neurológicos, endocrinológicos, psiquiátricos, por câncer de cabeça e pescoço, 
congênitos). Avaliação e terapia. Laringectomias: tipos; possibilidades de reabilitação, 
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uso de válvula de fala e prótese fonatória. Deglutição: desenvolvimento; distúrbios; 
avaliação e terapia. Disfagias: diagnóstico, tipos, evolução, avaliação e terapia. 
Motricidade orofacial: distúrbios; avaliação e terapia. Fonoaudiologia hospitalar: 
atendimento no leito, em ambulatório, UTI neonatal, pediátrica e geral. Fonoaudiologia 
estética: avaliação e atendimento na área de estética facial. Aperfeiçoamento vocal e 
de comunicação. Audiologia: desenvolvimento da audição; exames audiológicos 
(audiometria, imitanciometria); avaliação audiológica na criança e no adulto; exames 
eletrofisiológicos. Processamento auditivo: avaliação, indicações e reabilitação. 
Próteses auditivas: tipos, indicação, seleção e adaptação. Implante coclear: critérios 
de indicação e encaminhamento, habilitação e reabilitação. Audiologia educacional: 
estratégias, métodos e abordagens de reabilitação do deficiente auditivo; 
desenvolvimento de linguagem na criança deficiente auditiva; comunicação e 
deficiência auditiva. Libras. Saúde pública: inserção da Fonoaudiologia na saúde 
pública; coletividade e Fonoaudiologia; possibilidades de atuação do fonoaudiólogo na 
saúde pública; SUS e Fonoaudiologia. Atribuições do fonoaudiólogo na escola; 
assessoria e consultoria fonoaudiológica; orientação à família e aos cuidadores. Ética 
profissional: atribuições do fonoaudiólogo; código de ética do profissional 
fonoaudiólogo. Sistema Único de Saúde (SUS): conceitos, fundamentação legal, 
princípios, diretrizes e articulação com serviços de saúde. 

 

NUTRICIONISTA NASF: Introdução ao estudo da nutrição. Etapas do processo de 
nutrição. Metabolismo e cálculo energético, Bioquímica e metabolismo dos macro-
nutrientes; recomendações nutricionais; fatores que interferem na biodisponibilidade 
de nutrientes. Dietas equilibradas e dietas não convencionais Alimentos Funcionais. 
Alimentos para fins especiais. Alimentos diet e light. Princípios de farmacologia geral e 
alterações metabólicas, interações medicamentosas e medicamentos-nutrientes. 
Conceito e classificação das drogas quanto à origem e utilização. Farmacocinética e 
farmacodinâmica. Conceito e objetivos da higiene dos alimentos. Prevenção e controle 
das principais doenças veiculadas por alimentos. Método APPCC (análise de Perigos 
e Pontos Críticos de Controle). Regulamento Técnico de Boas Práticas para serviços 
de alimentação: procedimentos de higienização nas Unidades de Alimentação e 
Nutrição. Sistemas de controle da qualidade sanitária dos alimentos; avaliação da 
qualidade dos alimentos. Tecnologia de alimentos: Operações unitárias. 
Industrialização, alterações, conservação e embalagem em alimentos. Informação 
nutricional e rotulagem de alimentos. Aditivos e coadjuvantes. Controle de qualidade. 
Análise sensorial. Técnica dietética: conceito, objetivos, características dos grupos de 
alimentos, valor nutritivo, caracteres organoléticos. Técnicas para pesagem de 
alimentos. Fator de correção e conversão. Seleção, técnicas de pré-preparo e preparo 
dos alimentos. Hábitos alimentares. Planejamento e critérios para elaboração de 
cardápios. Dietética e gastronomia. Nutrição e desenvolvimento humano da gestação 
ao envelhecimento: aspectos fisiológicos, avaliação e recomendações nutricionais; 
planejamento de dietas normais; alterações, práticas alimentares e estratégias de 
intervenção. Avaliação antropométrica; avaliação dietética e bioquímica do estado 
nutricional. Métodos de avaliação de estimativa das necessidades energéticas. 
Indicadores bioquímicos. Exames laboratoriais: importância e interpretação. 
Diagnóstico em nutrição. Avaliação nutricional do paciente hospitalizado. Avaliação 
nutricional em situações especiais. Nutrição aplicada à atividade física: avaliação 
nutricional, necessidades nutricionais, refeições, suplementos alimentares e 
hidratação. Fisiopatologia e Dietoterapia: conceito e objetivos; terapia nutricional nas 
diversas enfermidades. Terapia nutricional em afecções específicas e situações 
especiais. Tipos de dietas. Aspectos teóricos e práticos da terapia nutricional oral, 
enteral e parenteral nos diversos estados patológicos. Regulamento Técnico para a 
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Terapia de Nutrição Enteral. Nutrição e imunomodulação. Métodos de assistência 
ambulatorial em nutrição. Planejamento físico de unidades de alimentação e Nutrição; 
Planejamento de Lactário e Banco de Leite Humano. Dimensionamento de áreas e 
equipamentos. Planejamento e organização, supervisão e controle. Planejamento de 
cardápio compras, custos, controle de estoque. para coletividades sadias e doentes; 
Controle de avaliação de Recursos Humanos, financeiros e materiais. Ética 
profissional: conceitos, fundamentações e definições utilizados no estudo da ética. 
Bioética. O Código de Ética do Nutricionista. Regulamentação profissional. Leis, 
Portarias e Resoluções de Interesse para o Profissional. Entidades Representativas da 
categoria: o papel dos conselhos, sindicatos e associações. Educação nutricional: 
conceito, objetivo, metodologias e aspectos sócio econômico-culturais. Educação em 
saúde: comunicação e estratégias. Estudo do comportamento alimentar, formação de 
hábitos alimentares e o planejamento de atividades educativas de intervenção 
nutricional em indivíduos e/ou populações nos diferentes campos de atuação do 
nutricionista. Elementos de epidemiologia; Métodos em epidemiologia: variáveis, 
hipóteses. Tipos de estudo em epidemiologia. Vigilância em saúde. Epidemiologia das 
doenças transmissíveis e das doenças e agravos não transmissíveis. Indicadores de 
saúde e sistemas de informação; transição demográfica e epidemiológica. Nutrição em 
saúde pública: análise dos distúrbios nutricionais como problemas de saúde pública. 
Problemas nutricionais em populações em desenvolvimento. Avaliação nutricional de 
coletividades. Diagnóstico dos principais problemas nutricionais. Planejamento como 
instrumento de intervenção nutricional em coletividades. Atuação do nutricionista na 
atenção básica. Alimentação e Nutrição no Núcleo de Apoio à Saúde da Família 
(NASF). As políticas de saúde no Brasil: História, conceitos, reforma sanitária. Sistema 
único de saúde: princípios, diretrizes, leis orgânicas, normas operacionais, programas 
e estratégias. Políticas de Alimentação e Nutrição. Sistema Único de Saúde (SUS): 
conceitos, fundamentação legal, princípios, diretrizes e articulação com serviços de 
saúde. 

 

PSICÓLOGO NASF: Psicologia como ciência: bases epistemológicas. Pioneiros da 
psicologia científica. Estruturação da psicologia no século XX: escolas psicológicas. 
Campos de atuação: o Psicólogo e a Saúde; o Psicólogo e a Educação; o Psicólogo e 
as Instituições Sociais. Métodos e técnicas de Avaliação Psicológica. Modos de 
funcionamento normal e patológico do psiquismo humano. Psicopatologia: implicações 
dos distúrbios de conduta e de personalidade em geral. O psicólogo na saúde pública. 
Reforma Psiquiátrica. A ética, sua relação com a cultura e sua influência na constituição 
do psiquismo. Psicologia Social e os Fenômenos de Grupo: a comunicação, as 
atitudes, o processo de socialização, os grupos sociais e seus papéis; psicoterapia de 
grupo e orientação familiar. Teorias do desenvolvimento humano. Concepções de 
ensino e aprendizagem. Deficiência física e intelectual: desafios para a atuação do 
psicólogo. Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/90). Estatuto do Idoso (Lei 
10.741/03). Teorias e técnicas psicoterápicas. Ética Profissional. Sistema Único de 
Saúde (SUS): conceitos, fundamentação legal, princípios, diretrizes e articulação com 
serviços de saúde. . Sistema Único de Saúde (SUS): conceitos, fundamentação legal, 
princípios, diretrizes e articulação com serviços de saúde. 

 

TERAPEUTA OCUPACIONAL NASF: Fundamentos históricos e epistemológicos da 
Terapia Ocupacional: modelos teóricos, análise de atividades, processos e recursos 
terapêuticos em Terapia Ocupacional. Abordagem individual e grupal. Saúde Pública 
– Política Pública de Saúde: o SUS, princípios, legislação, organização de políticas 
públicas. Exclusão e inclusão social de pessoas portadoras de deficiência e transtornos 
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mentais: conceitos, processos, estratégias socioassistenciais e ações da Terapia 
Ocupacional. Reabilitação Psicossocial: conceitos, estratégias e articulação com a 
Terapia Ocupacional. Abordagens socioterápicas e psicodinâmica. Terapia 
Ocupacional e atenção à família. Terapia Ocupacional e assistência domiciliar. Terapia 
Ocupacional aplicada à saúde mental e psiquiatria. Terapia Ocupacional na equipe 
multi e interdisciplinar em saúde. Terapia Ocupacional na assistência ao bebê de alto 
risco e a crianças que apresentam alterações no desenvolvimento neuro-psicomotor. 
Terapia Ocupacional nas áreas de neurologia, traumato-ortopedia e reumatologia. 
Fundamentos da Terapia Ocupacional aplicados à saúde do trabalhador. Terapia 
Ocupacional em geriatria e gerontologia. Ética Profissional. Sistema Único de Saúde 
(SUS): conceitos, fundamentação legal, princípios, diretrizes e articulação com 
serviços de saúde. 

 

SANITARISTA NASF: Saúde e Sociedade. Epidemiologia e Vigilância em Saúde. 
Gestão e Planificação em Saúde. Organização, Políticas e Legislação do Sistema 
Único de Saúde. Antecedentes históricos da organização do sistema de saúde e do 
ordenamento das práticas de saúde no Brasil. Reforma do Estado, reforma setorial, 
autonomia e descentralização da política de saúde para os municípios. Aparato legal 
do SUS nacional e estadual, questões de financiamento, de controle social e da política 
de medicamentos. Ética na pesquisa em saúde, processo de trabalho e política de 
recursos humanos em saúde. Conceitos de saúde para a educação, a capacitação de 
trabalhadores e a organização das práticas de atenção integral à saúde. Controle social 
e relações intergovernamentais no ordenamento e condução do SUS. Estratégias 
tecnoassistenciais em saúde. Impacto das normas operacionais básicas sobre a 
organização da atenção à saúde. Programa de Saúde da Família e a produção de 
organizações de saúde. Características das organizações públicas de saúde. A equipe 
e a organização do trabalho em saúde. Enfoques de Planejamento em Saúde. 
Planejamento Estratégico Situacional. Avaliação em Saúde. Exclusão social, violência, 
gênero, etnia e grupos etários. Condições de vida e trabalho e a questão do 
adoecimento. Informação e comunicação em saúde: conceitos básicos, sistemas de 
informação e tomada de decisão. Ciências sociais em saúde. Equidade e saúde. 
Vigilância em Saúde (epidemiológica, sanitária e ambiental). Demografia e indicadores 
de saúde. Investigação Epidemiológica, Sistemas de Notificação e a epidemiologia no 
planejamento em saúde. Epidemiologia clínica, das doenças infecciosas, das doenças 
crônico-degenerativas e ocupacional. 

 

 

 

 

  


